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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Врз основа на член 230 став (31) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и
37/16), министерот за здравство донесе
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО БОДОВИ
Член 1
Со оваа методологија се утврдува изразувањето на критериумите за доделување на лиценца за вршење на
здравствена дејност во мрежата на здравствени установи во бодови.
Член 2
Критериумот економски најповолна понуда треба да се изрази на начин кој ќе овозможи конкретно да се
изразат сите елементи на овој критериум заради евалуација на понудите во зависност од видот на здравствената
дејност, односно специјалност за која се доделува лиценцата за вршење на здравствена дејност во мрежата на
здравствени установи.
Член 3
Елементите на критериумот економски најповолна понуда се изразуваат во определен број на бодови во
распон од 1 до 100 бодови, кои редоследно се наведуваат според нивната важност.
Вкупниот збир на бодови за сите елементи определени во тендерската документација во конкретната постапка
за доделување на лиценца е 100 бода.
Секој елемент кој ќе се вреднува треба да биде директно поврзан со предметот на лиценцата.
Член 4
Пресметување на бодовите за елементите квалитет и економска исплатливост во однос на трошоците, се врши
на тој начин што понудата која содржи најдобар квалитет односно економска исплатливост во однос на
трошоците, добива најголем број на бодови, а останатите понуди помал број на бодови соодветно на понудениот
квалитет односно економска исплатливост во однос на трошоците.
Пресметување на бодовите за елементот цена на работите и услугите и тековни трошоци, се врши
пропорционално во однос на најнискиот износ на цена на работите и услугите, односно тековни трошоци, при
што најголем број на бодови се доделуваат за најнискиот понуден износ.
Пресметување на бодовите од став 2 на овој член се врши според следната формула:
најнизок износ на цена/тековни трошоци х максимален број бодови
--------------------------------------------цена/тековни трошоци

Број на бодови =

Член 5
Во случај кога критериум за доделување на договорот за лиценца е финансиски најповолна понуда, понудите
се рангираат според понудените износи за надомест за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на
здравствените установи.
Понудата со највисок износ се смета за најповолна.
Член 6
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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